
 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

ZARZĄD  JEDNOSTEK  OŚWIATOWYCH
1 Obsługa finansowo - księgowa 

placówek oświatowych  realizujących
zadania powiatu 01/ZJO/P

plan 22,97 0,00 984.682,75 984.682,75

wykonanie 21,97 0,00 984.384,11 984.384,11

% wykonania - 99,97% 99,97%
W 2005 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki 
finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania 
wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na 
podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia 
dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; 
organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte 
zostały następujące placówki oświatowo – wychowawcze: 4 licea 
ogólnokształcące, 6 zespołów szkół zawodowych, 1 zespół szkół 
ogólnokształcących specjalnych, 3 internaty, 2 placówki wychowania – 
pozaszkolnego, 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 2 specjalne 
ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 placówka kształcenia dorosłych – 
Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ww. placówkach zatrudnionych było 
1.049 osób.

2 Przekazywanie dotacji niepublicznym
i publicznym szkołom 02/ZJO/P

plan 0,26 8.818.000,00 12.830,86 8.830.830,86

wykonanie 0,26 8.611.531,75 12.830,86 8.624.362,61

% wykonania 97,66% 100%     97,66%
W 2005 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środkami w wysokości 
rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia 
dotowano następujące szkoły niepubliczne: 15 liceów ogólnokształcących, 
1 internat Niższego Seminarium Duchownego, 47 szkół zawodowych. 
Ponadto środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków 
bieżących ponoszonych w placówkach obsługiwanych przez Zarząd 
Jednostek Oświatowych dotowano szkoły publiczne: 2 licea 
ogólnokształcące i 3 szkoły zawodowe. 
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Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych 
dotacji. Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na 
etatach finansowanych ze środków gminy w ramach dotacji dla Zarządu 
Jednostek Oświatowych. 

3 Środki finansowe dla placówek oświatowo –
wychowawczych realizujących zadania
powiatu 03/ZJO/P

plan 0,00 13.507,00  0,00 13.507,00

wykonanie    0,00 0,00 0,00 0,00
% wykonania 0,00% - 0,00%

W ramach zadania zaplanowano nagrody Prezydenta za osiągnięcia 
dydaktyczne i wychowawcze dla pracowników pedagogicznych zgodnie z 
art.49 Karty Nauczyciela.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach planów finansowych placówek 
oświatowo – wychowawczych dla pracowników których zostały 
przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i 
pedagogiczne. W 2005 roku nagrody otrzymało 33 pracowników 
pedagogicznych. 

4 Środki finansowe na realizację programów
stypendialnych

04/ZJO/P

plan 0,00 1.547.862,00  0,00 1.547.862,00

wykonanie    0,00 518.425,00 0,00 518.425,00
% wykonania 33,49% - 33,49%

Zgodnie z programem stypendialnym zrealizowanym w ramach 
wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, w 2005 roku wypłacono stypendia dla 59 
studentów oraz 615 uczniów. Program stypendialny współfinansowany 
był środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 
518.425,00 zł.
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5 Opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne uczniów 05/ZJO/P

plan 0,00 8.676,00 0,00 8.676,00

wykonanie 0,00 8.676,00 0,00 8.676,00
% wykonania 100% -    100%

W 2005 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21 
uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. 
Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z 
budżetu państwa.

6 Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów
finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży,
dofinansowanie klas sportowych 06/ZJO/P

plan 0,13 233.212,00 6.189,73 239.401,73

wykonanie 0,13 230.075,57 6.189,73 236.265,30

% wykonania 98,66% 100% 98,69%
W ramach ww. zadania wypłacone były świadczenia socjalne dla emerytów 
i rencistów byłych pracowników Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku. 
W 2005 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 31 osób. Łączne 
wydatki wyniosły 23.212,00 zł. 
Poniesiono również wydatki związane z dowozem dwóch dzieci 
niepełnosprawnych dojeżdżających do Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, 1 ucznia 
dojeżdżającego do Szkoły Podstawowej dla Niesłyszących w Warszawie 
oraz 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 37.197,00 zł. 
Ponadto poniesiono wydatki w związku z realizacją dofinansowania 
organizacji obozów szkoleniowych dla uczniów klas sportowych: 
Szkół Podstawowych Nr 1, 5, 6, 11, 16, 17,18, 20, 21, 22 i 23,
Gimnazjów Nr 2, 5 i 8, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół 
Technicznych.
Łączne wydatki związane z organizacją obozów szkoleniowych wynoszą 
169.666,57 zł.
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7 Językowy obóz letni dla uczniów  
szkół ponadgimnazjalnych 07/ZJO/P

plan 0,00 154.896,00 0,00 154.896,00

wykonanie 0,00 149.236,66 0,00 149.236,66
% wykonania 96,35% - 96,35%

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu specjalistycznego obozu 
językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w okresie od 24.07-13.08. 2005 roku. 
Zajęcia,w których uczestniczyło 93 uczniów z całego kraju prowadzone 
były przez 10 lektorów niemieckich i 10 asystentów niemieckich.
Zadanie sfinansowane zostało w  66,62% środkami finansowymi 
stanowiącymi dotację MENiS. Pozostałą kwotę w wysokości 54.290,50 zł. 
stanowiły wpłaty własne uczestników obozu.

OGÓŁEM:

plan 23,36 10.776.153,00 1.003.703,34 11.779.856,34

wykonanie 22,36 9.517.944,98 1.003.404,70 10.521.349,68

% wykonania 88,32% 99,97% 89,32%
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MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ

1 Udzielanie pomocy instytucjonalno - 
opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, 
w którym potrzebują one wsparcia

01/MOPSP/P

plan 3,86 0,00 74.565,78 74.565,78

wykonanie 3,86 0,00 73.728,96 73.728,96

% wykonania - 98,88% 98,88%
W celu realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom 
ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej w  2005 roku 
wydano 130 decyzji, z czego: 31 decyzji o skierowaniu do domu pomocy 
społecznej, 66 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w placówce, 
3 decyzje zwalniające z odpłatności, 6 decyzji dotyczących nie ustalenia 
opłaty w związku ze zmianą skierowania, 8 decyzji o umieszczeniu, 
6 decyzji o skierowaniu do KOMR dla osób chorych na SM, 
4 decyzje o zmianie skierowania, 2 decyzje o uchyleniu skierowania, 
3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie skierowania oraz 1 decyzję 
odmowną o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Ponadto wydano 
4 postanowienia dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie 
umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 
sporządzono także 5 umów i 1 aneks do umowy, jakie zawarto z rodzinami 
osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w przedmiocie 
odpłatności za ich pobyt. 
W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania przeprowadzono również: 
90 wywiadów środowiskowych, w tym m. in.: 30 z osobami zobowiązanymi 
do alimentacji, 11 wywiadów z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci 
oraz osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Płocku w 
celu ustalenia opłaty za ich pobyt. W 142 sprawach udzielono informacji 
dotyczących umieszczenia w  domu pomocy społecznej, KOMR w Dąbku, 
zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – 
leczniczych i hospicjach, a także w zakresie możliwości korzystania z usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, otrzymania świadczenia z ZUS, 
bądź ustalenia stopnia niepełnosprawności. Czterem osobom udzielono 
pomocy w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do umieszczenia w 
zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Udzielano także informacji i 
przygotowywano odpowiednie wnioski dotyczące osób nie mogących 
podejmować decyzji z uwagi na stan zdrowia. Wystąpiono również z 1 
wnioskiem (o uzyskanie zgody na podjęcie działań w celu umieszczenia we 
właściwej placówce podopiecznego – osoby ubezwłasnowolnionej) do Sądu 
w imieniu opiekuna prawnego osoby nie mogącej podejmować decyzji.
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W ramach realizacji zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
współpracował w 2005 roku z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 
miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz domami pomocy 
społecznej w celu ustalenia możliwości przyjęcia osób do odpowiednich 
domów pomocy społecznej oraz ustalenia opłaty za pobyt przebywających 
w nich mieszkańców miasta Płocka. Jednostka współpracowała także z 
Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka 
przekazując decyzje o odpłatności za pobyt mieszkańców Płocka (39 osób) 
w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach 
finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

2  Zapewnienie wsparcia społecznego
3  osobom z zaburzeniami psychicznymi 

            poprzez wszechstronne działania 
            rehabilitacyjne realizowane w 
            Środowiskowym Domu Samopomocy

plan 11,71 34.712,68 226.208,63 260.921,31

wykonanie 11,71 34.588,56 223.669,94 258.258,50

% wykonania                                                                                                                                                                                                                                                     99,64%              98,88%                98,98%

Zakres rzeczowy zadania polega na prowadzeniu Środowiskowego Domu 
Samopomocy, będącego placówką pobytu dziennego. W 2005 roku 
działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana była na 
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych 
i rozwiązywaniu codziennych problemów osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierająco – 
rehabilitacyjnego, mającego przyczynić się do usamodzielnienia 
uczestników Domu. W okresie sprawozdawczym z uczestnictwa w Domu 
skorzystały 34 osoby. 
Oczekiwanym rezultatem zadania było stworzenie oparcia społecznego 
poprzez świadczenie usług dostosowanych do potrzeb i zainteresowań 
uczestników oraz do ich możliwości psychofizycznych.
Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z zakupem 
materiałów do prowadzenia zajęć terapeutyczno - rehabilitacyjnych w 
pracowni plastyczno – technicznej oraz w pracowni gospodarstwa 
domowego, a także z opłatami za usługi telekomunikacyjne i pocztowe 
związane z wykonywaniem czynności administracyjnych.
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3     Wspieranie dzieci pozbawionych
    właściwej opieki rodzicielskiej 03/MOPSP/P

plan 12,53 2.468.917,00 242.049,03 2.710.966,03

wykonanie 12,53 2.468.023,67 239.332,57 2.707.356,24

% wykonania 99,97% 98,88% 99,87%
W 2005 roku w ramach zadania polegającego na zapewnieniu dziecku 
(pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub 
niedostosowanemu społecznie) opieki i wychowania, pomocą objęto 167 
rodzin zastępczych, w których przebywało ogółem 239 dzieci, w tym: 
-  2 zawodowe - niespokrewnione z dzieckiem - rodziny zastępcze o   

charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 16 dzieci,
-  1 zawodową – niespokrewnioną z dzieckiem – rodzinę zastępczą 

specjalistyczną, w której umieszczono 2 dzieci.
Ponadto udzielono pomocy w formie zasiłków pełnoletnim wychowankom 
opuszczającym rodziny zastępcze, tj:
- 81 osobom przyznano prawo do zasiłku z tytułu kontynuowania nauki,
- 6 osobom przyznano prawo do zasiłku na usamodzielnienie,
- 15 osobom przyznano prawo do zasiłku na zagospodarowanie w formie   
  rzeczowej,
- 3 osobom udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków    
  mieszkaniowych (w tym 1 osobie wraz z dzieckiem umożliwiono    
  zamieszkiwanie w mieszkaniu chronionym).
Realizacja zadania polegała także na udzielaniu pomocy 
usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - 
wychowawczych oraz zakładów poprawczych. Z wyżej wymienionej 
pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało łącznie 66 osób, 
a mianowicie:
- 38 osobom przyznano prawo do zasiłku z tytułu kontynuowania nauki,
- 5 osobom przyznano prawo do zasiłku na usamodzielnienie,
- 9 osobom przyznano prawo do zasiłku na zagospodarowanie w formie   
  rzeczowej,
- 14 osobom udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków 
  mieszkaniowych (w tym 8 osobom umożliwiono zamieszkiwanie w 
  mieszkaniu chronionym).
W 2005 roku 48 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie miasta Płocka oraz 6 dzieci w Zespole 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie. 
Wydano także 255 decyzji ustalających odpłatność bądź częściowo lub 
całkowicie zwalniających rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt 
dzieci w rodzinach zastępczych (134 decyzje) oraz placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych (121 decyzji). 
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W ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć zadania 
współpracowano z : Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, placówkami 
opiekuńczo – wychowawczymi, instytucjami oświatowymi, Sądem, Policją
i innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie.
Wydatki bezpośrednie zadania to świadczenia związane z utrzymaniem 
dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
oraz świadczenia (zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej) przyznane 
pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki 
opiekuńczo – wychowawcze. 

Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach 
finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

4 Pomoc osobom niepełnosprawnym  
w rehabilitacji społecznej 04/MOPSP/P

plan 6,38 0,00 123.246,04 123.246,04

wykonanie 6,38 0,00 121.862,89 121.862,89

% wykonania - 98,88% 98,88%

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych realizowana była w 2005 
roku poprzez prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej, w których 
uczestniczyło 125 osób. Ponadto w ramach zadania z dofinansowania 
do turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 657 osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów. Zawarto także 24 umowy na dofinansowanie turystyki, 
spotu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Ponadto rozpatrzono pozytywnie 863 wnioski dotyczące dofinansowania 
zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze oraz 36 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia osób 
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Zawarto także 27 umów 
w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych oraz 37
umów w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych.
Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Płocku 
udzielali informacji osobom niepełnosprawnym, pracodawcom oraz innym 
podmiotom zainteresowanym działalnością Ośrodka w zakresie praw i 
obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji.

Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach 
finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
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5 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
 stopniu niepełnosprawności, wskazaniach
do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby
niepełnosprawnej 05/MOPSP/P

plan 5,41 117.683,00 104.507,99 222.190,99

wykonanie 5,41 117.493,51 103.335,11 220.828,62

% wykonania 99,84% 98,88% 99,39%
Realizując zakres rzeczowy zadania w 2005 roku pracownicy Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 2.220 orzeczeń o 
niepełnosprawności osobom powyżej 16 – tego roku życia, 1.025 orzeczeń 
o niepełnosprawności osobom poniżej 16 – tego roku życia oraz 19 orzeczeń 
o wskazaniach do ulg i uprawnień określonych Ustawą o pomocy społecznej 
i Ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto 
w ramach zadania wydano 1.068 legitymacji osoby niepełnosprawnej. 
W okresie sprawozdawczym psycholog Zespołu wykonał dla potrzeb 
składów orzekających 127 badań psychologicznych osób zamieszkałych 
w Płocku (75 osób) i powiecie płockim (52 osoby).
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje 
mieszkańców miasta Płocka oraz mieszkańców gmin powiatu płockiego. 
W 2005 roku członkowie Zespołu uczestniczyli w 219 posiedzeniach 
składów orzekających.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim 
z wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji 
orzeczeń. Obejmują także wypłaty wynagrodzeń bezosobowych członkom 
składów orzekających. 

6 Uaktywnienie zawodowe osób 
                niepełnosprawnych 06/MOPSP/P

plan 5,80 0,00 112.041,85 112.041,85
wykonanie 5,80 0,00 110.784,45 110.784,45
% wykonania                                                                                                                                                               -              98,88%                  98,88%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego aktywację 
zawodową osób niepełnosprawnych, w 2005 roku dokonano refundacji 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla 43 osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych w miejscach pracy, w tym dla 11 osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Ponadto 
udzielono 1 pożyczkę ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę 
niepełnosprawną, pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie spłaty 
pożyczki oraz 2 wnioski o rozłożenie na raty spłaty uprzednio udzielonej
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pożyczki, a także 2 pożyczki umorzono.
W ramach rehabilitacji zawodowej Ośrodek prowadził także postępowania 
dotyczące spraw spornych oraz podejmował czynności związane z 
windykacją należności powstałych z tytułu nieprawidłowego realizowania 
umów w zakresie tworzenia stanowisk pracy oraz umów pożyczek. Ośrodek 
prowadził 19 takich spraw.  

Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach 
finansowanych z budżetu gminy w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

7 Pomoc dla uchodźców
                07/MOPSP/P

plan 0,00 33.340,00 0,00 33.340,00
wykonanie 0,00 33.340,00 0,00 33.340,00
% wykonania                                                                                                                                                   100,00%                       - 100,00%

                
Realizacja zadania polegała na udzielaniu pomocy, mającej na celu 
wspieranie integracji w ramach indywidualnych Programów Integracyjnych 
(IPI) w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy i jego 
rodziny. W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 
3 indywidualne programy integracji dla 12 uchodźców narodowości 
czeczeńskiej, w ramach których ich rodziny zostały objęte następującymi 
formami wsparcia: pomocą finansową na utrzymanie oraz na pokrycie 
wydatków związanych z nauką języka polskiego; pomocą mieszkaniową; 
pomocą w formie rzeczowej; pomocą
w zakresie informacji prawnej; pomocą przy załatwianiu spraw w urzędach
i instytucjach oraz w zakresie kontaktów ze środowiskiem lokalnym. 
Uchodźcy wraz z dziećmi zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Nawiązano też współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 
znalezienia dla tych osób pracy. Wszystkie rodziny przerwały udział w 
Indywidualnych Programach Integracyjnych opuszczając miejsca 
zamieszkania bez uprzedniego uzgodnienia powyższego z pracownikiem 
socjalnym.
Wydatki bezpośrednie zadania związane są z udzieloną uchodźcom 
pomocą finansową oraz rzeczową.

Zadanie realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa. 
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8 Realizacja „Krajowego programu zwalczania
i zapobiegania handlowi ludźmi na lata 2005
- 2006” 

                08/MOPSP/P

plan 0,00 133.900,00 0,00 133.900,00
wykonanie 0,00 128.760,73 0,00 128.760,73
% wykonania                                                                                                                                                   96,16%                       - 96,16%

                
W 2005 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono 
4 Zespoły Pomocy Specjalistycznej. Specjaliści: prawnicy, psycholodzy, 
pedagodzy, pracownicy socjalni, profilaktycy i terapeuci uzależnień 
(20 specjalistów) zatrudnieni w ramach zawartych z nimi umów – zleceń 
udzielili 555 porad i konsultacji osobom i rodzinom znajdującym się 
w sytuacji kryzysowej. Ponadto w ramach realizacji zakresu rzeczowego 
zadania zakupiono meble i sprzęt komputerowy dla Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. 
Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą umów – zleceń zawartych
z ww. specjalistami, a także prac remontowych i wyposażenia Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej oraz Pokoju przesłuchań dla ofiar przemocy.

Zadanie finansowane było środkami stanowiącymi dotację celową 
z budżetu państwa na realizację „Krajowego Programu Zwalczania
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na Lata 2005 – 2006”. 

OGÓŁEM :

plan   45,69 2.788.552,68 882.619,32 3.671.172,00
wykonanie 45,69 2.782.206,47 872.713,92 3.654.920,39
% wykonania 99,77% 98,88% 99,56%
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OŚRODEK  OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1 Zapewnienie dzieciom pozbawionym
opieki rodziców, znajdującym się
w sytuacji kryzysowej, doraźnej 
całodobowej opieki 01/OOW/P

plan 24,25 141.360,00 1.003.904,78 1.145.264,78

wykonanie 24,25  141.360,00 1.002.813,45 1.144.173,45

% wykonania 100,00% 99,89% 99,90%
W 2005 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką 
72 dzieci pozbawionych opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej. W okresie sprawozdawczym do domu rodzinnego powróciło 
13 dzieci, w placówce rodzinnej umieszczono dwoje dzieci, w placówce 
socjalizacyjnej umieszczono 9 dzieci, jedno dziecko zostało umieszczone 
w Schronisku dla Nieletnich. Dla każdego dziecka opracowana została 
indywidualna diagnoza dotycząca dziecka, rodziny, stanu zdrowia, rozwoju 
umysłowego, stanu emocjonalnego, związków rodzinnych i kontaktów 
rówieśniczych. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka 
wspólnie z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pracownikiem socjalnym 
opracowywał indywidualny plan pracy z dzieckiem i prowadził kartę pobytu. 
W ramach zadania zapewniono podopiecznym pomoc w wyrównywaniu 
deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych. Zorganizowano cykliczne 
spotkania dzieci z pedagogiem w następujących grupach tematycznych: 
„Przemoc wobec dzieci”, „Moje prawa”, „Program siedmiu kroków”. Pod 
opieką psychologa i terapeuty realizowano także następujące programy: 
„Program terapii zajęciowej usprawniający sferę emocjonalną i społeczną 
dziecka”, „Program dla dzieci – ofiar przemocy”, „Program dotyczący 
poczucia własnej wartości”; „Bajkoterapia”. Udział w ww. programach 
psychoterapeutycznych pomógł dzieciom poznać sposoby radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i rozwiązywania problemów emocjonalnych. Dzieci 
uczono także radzić sobie z agresją oraz kulturalnego sposobu zachowania 
w codziennym życiu. Wychowawcy Ośrodka organizowali różnorodne 
zajęcia dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. 
Prowadzone były m. in.: Koło Plastyczne, zajęcia gospodarcze i kulinarne, 
zajęcia informatyczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia turystyczno 
– krajoznawcze. Od 2005 roku w Ośrodku realizowany jest autorski 
program „Szczęśliwy powrót” skierowany do rodzin w kryzysowej sytuacji 
życiowej uniemożliwiającej im czasowo sprawowanie bezpośredniej opieki 
rodzicielskiej, których dzieci znajdują się w Ośrodku. Realizowano także 
program dla rodziców „Profilaktyka domowa”, którego celem było 
dostarczenie rodzicom wiadomości o substancjach uzależniających oraz 
udzielenia wskazówek pomocnych w zapobieganiu stosowania „używek” 
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przez dzieci podczas pobyty w domu. Pracownicy Ośrodka przeprowadzili 
28 wywiadów rodzinnych opracowując plan pomocy każdej rodzinie, odbyli 
182 wizyty domowe i około 600 spotkań indywidualnych z rodzicami na 
terenie palcówki. W celu skutecznej pomocy rodzinom wychowanków 
Ośrodka w zakresie znalezienia pracy, dwa razy w tygodniu udostępniano 
rodzinom podopiecznych oferty pracy otrzymane z Powiatowego Urzędu 
Pracy. 
Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim 
z zakupem żywności; artykułów przemysłowych (tj. ubrań, środków 
czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych itp.); leków i artykułów 
medycznych, podręczników szkolnych, a także z wypłacaniem 
kieszonkowego wychowankom. 

2 Zapewnienie całodobowej opieki 
i wychowania dzieciom całkowicie
lub częściowo pozbawionym opieki
rodzicielskiej, dla których nie znaleziono

        rodzinnej opieki zastępczej 02/OOW/P

plan 24,25 149.280,00 1.003.900,54 1.153.180,54
wykonanie 24,25 149.278,50 1.003.238,34 1.152.516,84
% wykonania 99,99% 99,93% 99,94%

W 2005 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką 
44 dzieci pozbawionych opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej. W okresie sprawozdawczym do domu rodzinnego powróciło 
czworo dzieci, dwoje dzieci zostało umieszczonych w placówce rodzinnej, 
odnośnie dwóch wychowanków sąd orzekł o zakończeniu pobytu 
w placówce, natomiast 6 wychowanków usamodzielniło się. W czasie 
przebywania na terenie placówki wszyscy wychowankowie realizowali 
obowiązek szkolny oraz mieli zapewnioną pomoc w wyrównywaniu 
opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz w odrabianiu lekcji. Regularnie 
prowadzono rozmowy z wychowankami na temat ich problemów szkolnych, 
rodzinnych i rówieśniczych. Cyklicznie odbywały się także zajęcia 
indywidualne i grupowe w ramach realizacji programów profilaktyki 
obejmujących zagadnienia: praw dziecka, molestowania seksualnego, 
zdrowego stylu życia, znaczenia wykształcenia w życiu człowieka, 
osiągnięć dzieci w nauce; a także zajęcia terapeutyczne mające na celu 
usprawnienie emocjonalnego rozwoju dzieci. W Ośrodku prowadzony był 
program socjoterapeutyczny, którego celem było poznanie przez 
wychowanków różnych sytuacji społecznych i wykształcenie 
w podopiecznych umiejętności zachowań społecznych. W Ośrodku 
realizowano także programy „Moja aktywność – mój sukces”, „Program 
grupowej terapii wychowanków minimalizujący poziom agresji”, „Terapia 
współuzależnień – Dzieci alkoholików”, „Terapia resocjalizacyjna 

450



 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

wychowanków”. Ponadto w placówce prowadzone były zajęcia z rodzicami 
wychowanków mające na celu: reintegrację rodziny, przygotowanie 
rodziców na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, przygotowanie 
rodziców do pomocy dziecku w nauce, zmianę postawy i aktywności 
życiowej rodziców. Pracownicy socjalni Ośrodka w 2005 roku złożyli 160 
wizyt  w środowiskach rodzinnych wychowanków, udzielając pomocy 
rodzinom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i mobilizując ich do 
podjęcia określonych działań. Na terenie placówki funkcjonuje „Klub 
rodziny”, którego celem jest udzielenie wsparcia i integracja osób 
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W Ośrodku dużą wagę 
poświęca się przygotowaniu wychowanków do usamodzielnienia poprzez 
realizację programu „Wkrótce będę dorosły”; „Indywidualny Program 
Usamodzielnienia”oraz funkcjonowanie wydzielonego mieszkania 
w budynku przy ul. Mościckiego 6. 
Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z 
zakupem: środków żywności, artykułów przemysłowych (odzież, obuwie, 
materiały piśmienne i biurowe, środki czystości), drobnego sprzętu i 
wyposażenia, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy 
naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.

3 Opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wychowanków 03/OOW/P

plan 0,00 28.130,20 0,00 28.130,20

wykonanie 0,00 26.824,35 0,00 26.824,35

% wykonania 95,36% - 95,36%

W 2005 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej 
z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 
63 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. W okresie 
sprawozdawczym miało miejsce 396 wizyt w poradni dzieci chorych oraz 
594 wizyty w poradniach specjalistycznych, natomiast leczeniem szpitalnym 
objęto 51 wychowanków.  W ramach działań profilaktycznych wykonano 
2.492 testy przesiewowe. 
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4 Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników 
placówek opiekuńczo – wychowawczych      04/OOW/P

plan 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00

wykonanie 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00

% wykonania 100,00% - 100,00%
W ramach ww. zadania wypłacane były świadczenia socjalne dla emerytów 
i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. 
W 2005 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 20 osób. 

Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego finansowano 
środkami z budżetu państwa, stanowiącymi w 2005 roku dotację celową 
w wysokości 26.824,35 zł., środkami z budżetu miasta w wysokości 
2.019.387,12 zł. oraz środkami z porozumień zawartych z powiatem 
płockim w wysokości 294.603,17 zł. 

OGÓŁEM:
plan 48,50 336.070,20 2.007.805,32 2.343.875,52
wykonanie 48,50 334.762,85 2.006.051,79 2.340.814,64
% wykonania 99,61% 99,91% 99,87%
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RODZINNY  DOM  DZIECKA  NR 1
1 Opieka całodobowa i wychowanie  

w warunkach domowych dzieci
osieroconych 01/RDZ1/P

plan 2,00 63.200,00 130.800,00 194.000,00
wykonanie 2,00 62.439,70 129.141,52 191.581,22
% wykonania 98,80% 98,73% 98,75%

W 2005 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 26 
z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci w wieku od 5 
do 17 lat, pozbawionych opieki rodziców. Jedno dziecko uczęszcza do 
przedszkola, dwoje dzieci – do szkoły podstawowej, troje dzieci – do 
gimnazjum oraz dwoje dzieci - do technikum. Wszystkie dzieci chętnie 
uczestniczą w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Na terenie placówki 
organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, 
święta) z udziałem byłych wychowanków. Na bieżąco zapewniano dzieciom 
opiekę zdrowotną, szczepienia ochronne i udział w gimnastyce korekcyjnej. 
Dzieci uczestniczyły także w spotkaniach w Ośrodku Monar w Płocku oraz 
zajęciach terapeutycznych w Komendzie Policji w Płocku, a także uczęszczały 
na spotkania z psychologiem i logopedą z Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego. 
W miarę możliwości podtrzymywane są więzi z naturalnymi rodzicami 
wychowanków oraz prowadzona jest bieżąca współpraca z instytucjami 
pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka. W ramach ponoszonych 
wydatków bieżących zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. żywność, 
leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypłatę 
kieszonkowego. 

    2     Opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wychowanków 02/RDZ1/P

plan 0,00 3.325,00 0,00 3.325,00
wykonanie 0,00 3.277,05 0,00 3.277,05
% wykonania   98,56% - 98,56%

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne  
ośmiorga dzieci przebywających w placówce. 
Całkowity koszt utrzymania placówki w 2005 roku wyniósł 194.858,27 zł., 
z czego środki z dotacji celowej stanowiły 3.277,05 zł., wydatki w wysokości 
26.780,18 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta natomiast wydatki w 
kwocie 164.801,04 zł. pokryto środkami otrzymanymi  na mocy porozumień 
zawartych z powiatem płockim, powiatem łęczyckim i powiatem kutnowskim.

OGÓŁEM
plan 2,00 66.525,00 130.800,00  197.325,00
wykonanie 2,00 65.716,75 129.141,52 194.858,27
% wykonania 98,79% 98,73% 98,75%
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RODZINNY DOM  DZIECKA  NR 2
1 Opieka całodobowa i wychowanie  

w warunkach domowych dzieci
osieroconych 01/RDZ2/P

plan 2,00 58.084,00 119.526,00 177.610,00

wykonanie 2,00 57.939,65 118.047,70 175.987,35
% wykonania 99,75% 98,76% 99,09%

W 2005 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Czwartaków 16 
z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci w wieku od 
6 do 13 lat, pozbawionych opieki rodziców. Jedno z dzieci uczęszcza do 
przedszkola, natomiast pozostałe – do szkoły podstawowej. Wszystkie 
dzieci uczęszczają na dodatkowe zajęcia: nauka języka angielskiego; koło 
muzyczne; zajęcia sportowe; zajęcia taneczne oraz koło turystyczne, 
a także chętnie uczestniczą w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 
Na bieżąco zapewniano dzieciom opiekę zdrowotną: wykonano szczepienia 
okresowe, zapewniono opiekę stomatologiczną i ortodontyczną oraz 
kardiologiczną. W miarę możliwości podtrzymywane są więzi z naturalnymi 
rodzicami wychowanków oraz prowadzona jest bieżąca współpraca 
z instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie Płocka. 
W ramach ponoszonych wydatków bieżących zapewniono dzieciom 
całkowite utrzymanie, tj. żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, 
artykuły piśmienne, wypłatę kieszonkowego. Zrealizowane wydatki 
dotyczyły także organizacji imprez kulturalnych i wycieczek. 

2     Opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wychowanków 02/RDZ2/P

plan 0,00 3.418,80 0,00 3.418,80

wykonanie 0,00 3.418,80 0,00 3.418,80
% wykonania 100,00% - 100,00%

Realizacja zadania polegała na opłacaniu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne ośmiorga wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2.

Całkowity koszt utrzymania placówki w 2005 roku wyniósł 179.406,15 zł., 
z czego środki z budżetu miasta stanowiły 175.987,35 zł., 
natomiast wydatki w kwocie 3.418,80 zł. sfinansowano środkami 
stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.

OGÓŁEM: 

plan 2,00 61.502,80 119.526,00 181.028,80

wykonanie 2,00 61.358,45  118.047,70 179.406,15
% wykonania 99,77% 98,76% 99,10%
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Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

RODZINNY DOM  DZIECKA  NR 3
1 Opieka całodobowa, wychowanie 

w warunkach domowych dzieci 
osieroconych 01/RDZ3/P

plan 2,00 66.646,00 121.084,87 187.730,87
wykonanie 2,00 66.523,97 120.381,51 186.905,48
% wykonania 99,82% 99,42% 99,56%

W 2005 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kalinowej 80 
z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci w wieku od 
5 do 16 lat, pozbawionych opieki rodziców. Troje dzieci uczęszcza do 
przedszkola, jedno dziecko – do szkoły podstawowej, natomiast czworo 
dzieci – do gimnazjum. Wszystkie dzieci uczęszczają na dodatkowe 
zajęcia: angielski, judo, rytmika, taniec oraz chętnie uczestniczą 
w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Na terenie placówki organizowane 
były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta) 
z udziałem byłych wychowanków. Na bieżąco realizowano opiekę 
zdrowotną: stomatologiczną, ortodontyczną i okulistyczną. W miarę 
możliwości podtrzymywane są więzi z naturalnymi rodzicami wychowanków 
oraz prowadzona jest bieżąca współpraca z instytucjami pomocy 
społecznej działającymi na terenie Płocka. W ramach ponoszonych 
wydatków bieżących zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. 
żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły piśmienne, wypłatę 
kieszonkowego. Zrealizowane wydatki dotyczyły także organizacji imprez 
kulturalnych i wycieczek.

2 Opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne wychowanków 02/RDZ3/P

plan 0,00 3.326,00 0,00 3.326,00
wykonanie 0,00 3.276,00 0,00 3.276,00
% wykonania 98,50% - 98,50%

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne
ośmiorga dzieci przebywających w placówce.
 
Całkowity koszt utrzymania placówki w 2005 roku wyniósł 190.181,48 zł. 
z czego środki z budżetu miasta stanowiły 186.905,48 zł., natomiast 
wydatki w  wysokości 3.276,00 zł. sfinansowano środkami stanowiącymi 
dotację celową z budżetu państwa.

OGÓŁEM:

plan 2,00 69.972,00 121.084,87 191.056,87
wykonanie    2,00 69.799,97 120.381,51 190.181,48
% wykonania 99,75% 99,42% 99,54%
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Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

OŚRODEK  ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY

1 Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci
i kandydatów do rodzinnej opieki 
zastępczej, szkolenie osób zgłaszających
gotowość lub funkcjonujących 
w zastępczych formach rodzicielstwa 01/OAO/P

plan 4,23 2.165,00 143.391,82 145.556,82

wykonanie 4,23 2.164,24 142.000,10 144.164,34

% wykonania 99,96% 99,03% 99,04%
Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być 
przysposobione, pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia 
dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. W 2005 roku Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy prowadził pracę 
z 50 rodzinami kandydującymi do zastępczego rodzicielstwa. W wyniku 
postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej utworzono 15 rodzin 
adopcyjnych, w których umieszczono 16 dzieci oraz przeprowadzono 2 adopcje 
wewnątrzrodzinne na zlecenie sądu. Ośrodek w sposób ciągły sprawuje opiekę 
nad 4 niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia 
rodzinnego, w których przebywa 5 dzieci. Ponadto przeprowadzono szkolenie 
dla 21 rodzin, w tym dla 2 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej; 4 rodzin - kandydatów adopcyjnych; 13 rodzin istniejących na 
zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Płocku; 3 rodzin 
kandydujących do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydano 
32 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W 2005 roku zawarto z powiatem 
płockim porozumienie, na mocy którego Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy 
realizować będzie na rzecz 15 gmin ww. powiatu zadania statutowe dotyczące 
pomocy dziecku i rodzinie.
Poniesione w zadaniu wydatki bezpośrednie dotyczą: zakupu materiałów 
oraz pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzania szkoleń rodzin, 
udziału pracowników w szkoleniach służących zwiększaniu ich kwalifikacji, 
a także przejazdów służbowych pracowników. 

2 Wspieranie rodzin adopcyjnych,
zastępczych i naturalnych 02/OAO/P

plan 5,02    13.315,00 169.465,31 182.780,31
wykonanie 5,02 13.314,97 168.805,94 182.120,91
% wykonania 99,99% 99,61% 99,64%

W ramach wspierania rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych  
poprzez: terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz 
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Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

        Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

poradnictwo socjalno – bytowe, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 
następujące zadania: prowadzono wywiady środowiskowe; gromadzono 
informacje dotyczące kandydatów do zastępczego rodzicielstwa; 
gromadzono informacje o dzieciach, które mogą zostać umieszczone 
w zastępczych formach wychowania rodzinnego; prowadzono działalność 
edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnej opieki zastępczej;
z 5 rodzinami naturalnymi prowadzono pracę mającą na celu dokonanie 
oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej i określenia 
zasadności jego pobytu w zastępczym środowisku rodzinnym; udzielono 
wsparcia w postaci porad psychologicznych i pedagogicznych 65 rodzinom 
zastępczym oraz świadczono pomoc dla rodzin zastępczych pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego. W celu prawidłowej realizacji zadań 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy współpracuje z: jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – 
wychowawczymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 
placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, 
sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, 
zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, kościelnymi, 
instytucjami oświatowymi. 
Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z obsługą 
administracyjną placówki (zakupy: artykułów papierniczych, środków 
czystości, artykułów biurowych), a także dotyczyły przejazdów służbowych 
pracowników oraz usług mających poprawić standard placówki. 

3 Zakupy  inwestycyjne 02/OAO/P

plan 0,00  3.500,00 0,00 3.500,00
wykonanie 0,00 3.495,30 0,00 3.495,30
% wykonania 99,87% - 99,87%

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do pracy 
Ośrodka.

Całkowity koszt utrzymania placówki w 2005 roku wyniósł 329.780,55 zł. 
z czego środki z budżetu miasta stanowiły 269.780,55 zł., natomiast 
wydatki w  wysokości 60.000,00 zł. sfinansowano środkami otrzymanymi 
na podstawie porozumień zawartych z powiatem ziemskim.

OGÓŁEM:

plan 9,25 18.980,00 312.857,13 331.837,13
wykonanie 9,25 18.974,51 310.806,04 329.780,55
% wykonania 99,97% 99,34% 99,38%
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DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”
1 Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - 

pielęgnacyjnych dla mieszkańców 01/DPS/P

plan 56,50 269.118,32 2.010.933,68 2.280.052,00

wykonanie  56,50  269.118,05 2.010.656,08 2.279.774,13

% wykonania 99,99% 99,99% 99,99%
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku świadczy
usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz dla osób dorosłych
chorych psychicznie. W 2005 roku Dom obejmował całodobową opieką 
stacjonarną 80 mieszkańców, którzy zostali podzieleni na 3 grupy
opiekuńczo – terapeutyczne: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie 
poruszająca się samodzielnie; dzieci niepełnosprawne intelektualnie nie 
poruszające się samodzielnie i młodzież niepełnosprawna poruszająca się 
samodzielnie; dorośli przewlekle chorzy psychicznie. Praca terapeutyczna 
prowadzona była zgodnie z opracowanymi przez zespół terapeutyczny 
programami dostosowanymi zarówno do potrzeb, jak i możliwości 
psychofizycznych podopiecznych. W 2005 roku w placówce stosowane były 
różne formy terapii mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, m. in.: 
terapia zajęciowa (artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, 
dogoterapia, choreoterapia, terapia „doświadczania świata”, zajęcia 
komputerowe); terapia psychologiczna i socjoterapia; terapia pedagogiczna; 
treningi umiejętności społecznych (kulinarny, higieny osobistej i wyglądu 
zewnętrznego, umiejętności praktycznych, załatwiania spraw urzędowych, 
farmakologiczny, budżetowy, interpersonalny); terapia zabawą. Na terenie 
Domu działają 3 pracownie terapeutyczne: komputerowa; plastyczno – 
manualna i Sala Doświadczania Świata „Snoezelen”; w których prowadzone są 
zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Domu zgodnie z opracowanym 
harmonogramem. W okresie sprawozdawczym trzech mieszkańców 
uczęszczało na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach programu 
„Praca dla niewidomych”, a dwóch mieszkańców podjęło pracę w zakładzie 
pracy chronionej. Na terenie placówki są dwa gabinety rehabilitacyjne: 
do ćwiczeń usprawniających i hydroterapii oraz ogródek wyposażony 
w ogrodowy sprzęt usprawniający. Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone były w 
formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. Mieszkańcy Domu pod 
opieką rehabilitanta uczestniczyli także w zajęciach na Pływalni Miejskiej 
„Jagiellonka”, natomiast w okresie wakacyjnym 12 mieszkańców wyjechało na 
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Ustronia Morskiego. Dom Pomocy 
Społecznej ściśle współpracuje ze szkołami prowadzącymi edukację 
mieszkańców, a wszystkie dzieci objęte są edukacją na właściwym dla siebie 
poziomie nauczania oraz uczestniczą w indywidualnych zajęciach na terenie 
Domu. Mieszkańcy Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, 
mieli zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w imprezach i spotkaniach 
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kulturalno – oświatowych organizowanych na terenie Domu i poza nim. 
W placówce działa zespół muzyczno – wokalno - teatralny „Rozśpiewane 
Serca”, złożony z pracowników i mieszkańców Domu. Regularnie odbywają się 
koncerty uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej oraz programy artystyczne 
prezentowane przez zespół emerytów „Układ koleżeński” i Chór „Serenada”. 
Mieszkańcy Domu uczestniczyli w wielu imprezach, spośród których do 
najciekawszych należały: „Jasełka” w wykonaniu uczniów gimnazjum z 
Radzanowa; zabawa choinkowa w Domu Technika; obchody Światowego Dnia 
Chorego; powitanie wiosny - „Topienie Marzanny”; „Śniadanie wielkanocne”; XI 
Uroczysta Gala roztrzygnięcia konkursu „Ośmiu Wspaniałych”; X Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski pod 
hasłem „Życie jest piękne”; turniej warcabowy w DPS Zakrzewo; Dzień Dziecka 
nad Wisłą; festyn „Wieczór marzeń w ZOO”; „IV Krajowy Festyn Dzieci - 
Nadzieja”; XIII Olimpiada Sportowa w Miszewie Murowanym; „Noc 
Świętojańska” - zabawa integracyjna w DPS Koszelew; I integracyjna 
spartakiada pod hasłem „Sport na wesoło”; Dzień Humoru i Satyry w 
Zakrzewie; piknik nad jeziorem Białym; Dzień pieczonego ziemniaka w DPS 
Goślice; impreza integracyjna pod hasłem „Dzień Przyjaznych Serc”; piknik 
„Wspólnie Możemy Więcej”; wyjście do płockiego teatru na koncerty Haliny 
Frąckowiak i Krzysztofa Kiliańskiego; wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie 
na operę „Halka”.
Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupami: 
materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się pacjenci; 
pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń 
i higieny osobistej mieszkańców; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do 
samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów. Dokonywano także 
zakupów artykułów żywnościowych, a także leków i środków opatrunkowych. 
Ponadto opłacane były składki na fundusz zdrowotny małoletnich 
mieszkańców.

Całkowity stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych 
Serc” wynosi 56,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 55,5 etatach 
wykonują bezpośrednio zadania statutowe jednostki natomiast 1 etat to 
pracownik obsługi.

Koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej finansowano zarówno 
środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2005 roku dotację celową 
w wysokości 1.253.982,68 zł., jak również środkami własnymi miasta
w wysokości 1.025.791,45 zł.

OGÓŁEM:

plan 56,50 269.118,32 2.010.933,68 2.280.052,00

wykonanie 56,50  269.118,05 2.010.656,08 2.279.774,13

% wykonania 99,99% 99,99% 99,99%
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KOMENDA  MIEJSKA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
1 Ochrona życia, zdrowia, mienia  

i środowiska poprzez walkę z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami 01/KM PSP/P

plan 148,50 6.337.296,00 0,00  6.337.296,00

wykonanie 148,50 6.336.665,87 0,00  6.336.665,87

% wykonania 99,99% - 99,99%

W 2005 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 kategoria „A” oraz 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 kategoria „D” odnotowały łącznie 
2.518 zdarzeń, w tym: 1.247 pożarów, 1.167 miejscowych zagrożeń oraz 
104 fałszywe alarmy. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
przeciwpożarowych przeprowadzono 394 czynności kontrolno – rozpoznawcze 
obejmując nimi 720 obiektów: 33 kontrole podstawowe, 159 kontroli 
problemowych, 50 kontroli sprawdzających oraz 152 odbiory obiektów 
i instalacji. Celem wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
wydanych zostało: 12 upomnień, 2 decyzje zakazu użytkowania obiektu, 
74 decyzje zwykłe, 7 decyzji zmieniających termin realizacji oraz nałożono 
13 mandatów karnych. W wyniku kontroli związanych z odbiorami technicznymi 
w 6 przypadkach wydano opinie o niezgodności wykonania z projektem, 
natomiast w 10 przypadkach odstąpiono od odbioru z powodu braków 
formalnych dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wydano 129 opinii, 
w tym 19 opinii dotyczyło organizacji imprez masowych.
W ramach ustalania przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania 
się pożaru wspólnie z Policją przeprowadzono 8 czynności kontrolno – 
rozpoznawczych.
W ramach doskonalenia systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego 
pracownicy Komendy brali udział w ćwiczeniach doskonalących jednostek OSP 
gm. Staroźreby; manewrach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego 
na obiekcie obszaru leśnego Nadleśnictwa Łąck; praktycznym sprawdzaniu 
warunków ewakuacji na obiektach użyteczności publicznej z udziałem sił i 
środków PSP i OSP; ćwiczeniach manewrowych na obiektach PKN Orlen; 
ćwiczeniach doskonalących specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego 
na terenie Zakładów Drobiarskich „Sadrob” oraz Przedsiębiorstwa Gazyfikacji 
Bezprzewodowej „Zalgaz” w Bronowie Zalesiu; ćwiczeniach doskonalących 
specjalistycznej grupy ratownictwa ekologicznego oraz wodnego na terenie 
basenu portowego w Nowym Duninowie oraz na terenie zalewu basenu 
portowego w Płocku; ćwiczeniach zgrywających służb ratowniczych „Sobótka 
2005”, w których uczestniczyła Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego PSP 
„Płock – 1” Centralny Obwód Operacyjny, Pogotowie Ratunkowe, Policja oraz 
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Rejonowe Wodne Pogotowie Ratunkowe; ćwiczeniach aplikacyjnych w ramach 
rozgrywanych ćwiczeń zarządzania kryzysowego. Kontrole, narady i szkolenia 
pozwoliły na polepszenie osiągnięcia gotowości bojowej pododdziałów, ich 
wyposażenia i wyszkolenia oraz poprawę stanu funkcjonowania
i bezpieczeństwa ratowników. Zgodnie z planem ćwiczeń na obiektach JRG 
PSP w ramach doskonalenia zawodowego systematycznie prowadziły 
ćwiczenia praktyczne na terenach zakładów pracy oraz innych obiektów. 
Systematycznie prowadzone są także szkolenia członków specjalistycznych 
grup ratowniczych: grupy wodno – nurkowej, grupy chemiczno – ekologicznej 
oraz grupy ratownictwa wysokościowego.
Komenda Miejska PSP prowadzi także działalność popularyzującą bezpieczne 
zachowania i styl życia wśród dzieci i młodzieży. Z okazji Dnia Strażaka 
i w ramach dni ochrony przeciwpożarowej zorganizowano pokazy 
nowoczesnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego w różnych punktach 
miasta, a na terenie strażnicy JRG Nr 1 przeprowadzono zajęcia 
propagandowe i pokazy dla zorganizowanych grup dzieci w wieku do 9 lat. 
W celu zapoznania z zasadami bezpieczeństwa pożarowego zorganizowano 
pogadanki dla około 1.000 dzieci oraz pokazy techniki pożarniczej 
i umiejętności strażaków na festynach organizowanych z różnych okazji: Dnia 
Dziecka, zakończenia roku szkolnego pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 
w Borowiczkach”, Dni Drobina, Dni Gąbina oraz pożegnań wakacji 
organizowanych przez kluby osiedlowe. W 2005 roku Komenda włączyła się do 
realizacji programu prewencyjnego „Akademia Misia Ratownika”, skierowanego 
do dzieci klas I – III, którego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw 
i zachowań najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Do realizacji programu 
wytypowano Szkołę Podstawową Nr 23, w której przeprowadzono program 
lekcyjny uczący dzieci prawidłowego zachowania w chwilach zagrożenia, 
udzielania pierwszej pomocy oraz alarmowania służb ratunkowych. Pracownicy 
Komendy byli także wpółorganizatorami akcji „Za pan brat ze Strażą Pożarną”; 
rozsyłali do Urzędów Gmin opracowania na temat materiałów pirotechnicznych 
i organizacji imprez masowych; opracowali projekt ulotki „Bezpieczeństwo 
pożarowe na wsi”, a także umieszczali na stronie internetowej Komendy 
materiały informacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli na temat 
zabezpieczeń pożarowych tych obiektów. Przedstawiciele Komendy brali także 
udział w pracach zespołu edukacyjno – profilaktycznego Prezydenta Miasta 
Płocka realizującego program „W domu, w szkole, na ulicy”, a także naradzie 
dyrektorów szkół organizowanej przez Kuratorium Oświaty oraz dwóch 
naradach szkoleniowych z dyrektorami szkół, w trakcie których przedstawiono 
ogólne zasady ewakuacji oraz inne obowiązki z zakresu bezpieczeństwa 
pożarowego.
Wydatki związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu 
państwa w wysokości 6.289.220,87 zł. oraz środkami z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 
47.445,00 zł.  
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2 Wypłaty zasiłków rodzinnych, 
pielęgnacyjnych i wychowawczych 02/KMPSP/P

plan 0,00 23.541,00 0,00 23.541,00

wykonanie 0,00 23.541,00 0,00 23.541,00

% wykonania 100,00% -  100,00%

Realizacja zadania w 2005 roku polegała na wypłacaniu zasiłków 
rodzinnych i pielęgnacyjnych funkcjonariuszom Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W okresie sprawozdawczym 
z zasiłków skorzystało łącznie 18 osób.
Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu 
państwa.

3 Zadanie inwestycyjne 03/KMPSP/P

plan 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

wykonanie 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

% wykonania 100,00% -  100,00%
W ramach zadania Komenda Miejska PSP w Płocku dokonała zakupu 
samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego oraz 
skokochronu na potrzeby jednostki. Środki na ww. cel zostały otrzymane na 
mocy porozumienia  zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego a Prezydentem Miasta Płocka.

OGÓŁEM:

plan 148,50 6.485.837,00 0,00 6.485.837,00

wykonanie 148,50 6.485.206,87 0,00  6.485.206,87

% wykonania 99,99% -    99,99%
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MIEJSKI  ZARZĄD  DRÓG
1 Prowadzenie ewidencji dróg i mostów 01/MZD/P

plan 2,07 5.000,00 108.361,84 113.361,84

wykonanie 2,07 4.880,00 108.068,43 112.948,43

% wykonania 97,60% 99,73%     99,64%
Zadanie obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
16 lutego 2005 roku. W ramach zadania w 2005 roku prowadzono bieżącą 
aktualizację danych ewidencyjnych, gromadzono dokumenty wynikające 
z rozporządzenia (mapy, wykazy, raporty, zestawienia) oraz udostępniano 
i przesyłano dane. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono 
12 kompleksowych pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach 
kolejowych i na przejściach dla pieszych. W ramach zadania zlecono także 
wykonanie aktualizacji ewidencji dróg obejmującej: kalibrację danych 
o ewidencji gruntów i budynków, przekonwertowanie danych o ewidencji, 
skanowanie i kalibrację do istniejącej ewidencji sieci dróg oraz wykonanie 
podwykonawczych map inwentaryzacyjnych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wykonaniem ww. 
ewidencji.

2 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 
inżynieryjnych na drogach powiatowych 02/MZD/P

plan 3,35 2.809.684,05 175.368,19 2.985.052,24

wykonanie 3,35 2.667.310,84 174.893,36 2.842.204,20

% wykonania                                 94,93% 99,73%     95,21%

W 2005 roku w ramach zadania, obejmującego koordynację i nadzór 
w zakresie remontów wykonano: remonty cząstkowe 10.349,04 m² 
nawierzchni bitumicznej; ułożono 285,3 m² nawierzchni z płyt drogowych 
typu MON; przełożono 22,5 m² nawierzchni z trylinki oraz 15,2 m² 
nawierzchni z kostki kamiennej. Uzupełniono i umocniono pobocza 
pospółką i korą asfaltową w ilości 390,23 m3 zużytego materiału oraz 
dokonano ścinki 8.280,7 m² poboczy (przy ulicach: Otolińska, Dobrzyńska, 
Bielska, Kutnowska i Szpitalna); przeprowadzono remonty cząstkowe na 
1.488,23 m² nawierzchni chodników oraz wymianę 547,1 mb obrzeży 
i 51,44 mb krawężnika; oczyszczono 27,5 mb przepustu i 44 mb rowu 
przydrożnego, a także wykonano naprawę 9 mb przepustu na ulicy 
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Ciechomickiej. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu 
dokonano wymiany 562 tarcz pionowych znaków drogowych, zamontowano 
78 tabliczek pod znakami oraz ustawiono: 973 słupki do znaków drogowych, 
1 lustro drogowe i 18 separatorów drogowych. W związku z utrzymaniem 
sygnalizacji świetlnej wymieniono: 1.486 mb okablowania, 12 modułów 
diodowych, 6 odbłyśników, 72 latarnie, 3 moduły, 60 konsol, 4 głowice, 5 
programów sterowniczych, 4 sterowniki, 14 daszków na latarnie 
sygnalizacyjne, 23 maszty i 5 wysięgników nad jezdnią. Wykonano także 
malowanie oznakowania poziomego ulic na powierzchni 20.746,8 m2.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na 
podstawie umów zawartych z wykonawcami.

3 Poprawa stanu nawierzchni dróg 
związana ze zwiększeniem 
bezpieczeństwa  ruchu kołowego i pieszego  03/MZD/P

plan 0,56 5.457.000,00 29.082,62 5.486.082,62

wykonanie 0,56 5.388.047,58 29.003,87 5.417.051,45

% wykonania                                 98,74% 99,73%     98,74%

W 2005 roku w ramach zadania wykonano: oznakowanie kierunkowe dróg 
krajowych Nr 60 i Nr 62 w granicach administracyjnych miasta; 
wybudowano 2 zatoki autobusowe Komunikacji Miejskiej na Alei 
Piłsudskiego; wykonano remont 14.436,05 m2 nawierzchni chodników (przy 
ulicach: Gałczyńskiego, Kościelna, Krakówka, Aleja Piłsudskiego, 
Sienkiewicza, Gwardii Ludowej, Obrońców Westerplatte, Otolińska, 
Kobylińskiego, Miodowa). Ponadto przeprowadzono remont 12.901,31 m2 

nawierzchni jezdni na ulicach Gwardii Ludowej i Kobylińskiego oraz 
opracowano dokumentację techniczną na remont ulicy Popłacińskiej. 

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z realizacją ww. prac na 
podstawie umów zawartych z wykonawcami.

OGÓŁEM :

plan 5,98 8.271.684,05 312.812,65 8.584.496,70

wykonanie 5,98 8.060.238,42 311.965,66 8.372.204,08

% wykonania 97,44% 99,73%     97,53%
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POWIATOWY  INSPEKTORAT  NADZORU  BUDOWLANEGO

1  Sprawowanie państwowego nadzoru 
budowlanego 01/PINB/P

plan 7,50 0,00 374.747,00 374.747,00

wykonanie 7,50 0,00 373.848,12 373.848,12

% wykonania - 99,76% 99,76%

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach 
pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowami, z wyjątkiem nadzoru 
specjalistycznego, w 2005 roku wydali 234 zaświadczenia o zakończeniu 
budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych 
(po sprawdzeniu dokumentacji), a także wydali 131 decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu w okresie 
sprawozdawczym przeprowadzili 276 kontroli budów; wszczęli 
5 postępowań w sprawach remontów i rozbiórek oraz 8 postępowań 
w sprawach samowoli budowlanych, a także rozpoczęli 44 sprawy 
związane z utrzymaniem obiektów. W 2005 roku w prowadzonych 
sprawach wydano łącznie 242 decyzje i 95 postanowienia.
Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego finansowano zarówno środkami z budżetu państwa 
stanowiącymi w 2005 roku dotację celową w wysokości 241.991,85 zł.
jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 131.856,27 zł.

OGÓŁEM:

plan 7,50 0,00 374.747,00 374.747,00

wykonanie 7,50 0,00 373.848,12 373.848,12

% wykonania - 99,76% 99,76%

OGÓŁEM  JEDNOSTKI  BUDŻETOWE  POWIATU:

PLAN 401,78 29.144.395,05 9.184.963,31 38.329.358,36

WYKONANIE 401,78 27.665.327,32 9.104.623,62 36.769.950,94

% WYKONANIA 94,93% 99,13% 95,93%
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